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Les entitats del Gornal tanquen
les propostes per millorar el barri
Coordinadora i Ajuntament obriran un procés de diàleg per consensuar el pla
La Coordinadora d’Entitats del
Gornal, que està treballant en la
definició del pla de millora per
al barri, ha consensuat les pro
postes que presentarà davant
l’Ajuntament. Durant una recent
assemblea, les 16 associacions
representades van aprovar el
document que recull els eixos
per transformar la fisonomia ur
bana d’aquest barri i per posar
v
fi al seu aïllament històric.
i
Segons explica Teresa Jimé
nez Villarejo, membre de la Coordinadora, “hem tingut algunes di
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El teniente de alcalde del Dis
trito VI, Antonio Bermudo, ha
recorrido junto con miembros
de la asociación de vecinos los
principales escenarios de Bell
vitge que están sujetos a próxi
mas reformas urbanísticas.
De los proyectos previstos,
uno de los más reivindicados es
la remodelación de la avenida Mare
de Déu de Bellvitge. Las obras, que
podrían empezar a principios del
2007, consistirán ampliar las aceras
(tendrán entre 5 y 7 metros) y la
calzada (será de 12 m de ancho).
A la vez se renovará el pavimento y
se abrirá un carril bici. La reforma se
completará con la substitución del
alumbrado, del mobiliario urbano
y del arbolado. En este sentido, si
guiendo las indicaciones de los veci
nos, las palmeras que existen en la
actualidad delante del Polideportivo
Sergio Manzano se mantendrán.
También está prevista la crea
ción de una zona de aparcamiento
de superficie, entre la acera orien
tada a Cornellà y el polideportivo,
y una rotonda en el cruce con la
Travesía Industrial.
Otra de las mejoras planeadas
es el aparcamiento que se cons
truirá entre Marina Center y Mercat
Nou con una capacidad para 250
automóviles. Las obras se iniciarán
en septiembre.
Desde la Asociación de Vecinos
de Bellvitge se ha valorado la proxi
midad y la implicación de la Conce
jalía en los problemas del barrio. #
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Actuacions
urbanístiques, mesures
per incrementar la
seguretat, programes
socials i equipaments
centren el plantejament
de partida dels veïns
ficultats en aquest procés partici
patiu perquè no totes les entitats
prioritzen els mateixos temes, però
finalment podem dir que el document aprovat recull totes les sensibi
litats”. Les propostes posen l’accent
en la necessitat de més equipaments, en millores urbanístiques,
en l’increment de la seguretat o en
programes socials relacionats amb
la infància, amb els joves i amb la
gent gran.

Vecinos y
Ayuntamiento
concretan las
mejoras para
Bellvitge

Assemblea de veïns i entitats on es va aprovar el document de propostes per al Gornal

Un cop formalitzada la presen
tació oficial d’aquest document da
vant l’Ajuntament, una representa
ció reduïda de la coordinadora i un
comitè de tècnics municipals cons
tituiran una comissió de treball con
junta per consensuar el pla de millora i per concretar programes.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha
fet un primer diagnòstic de les pos
sibilitats del barri un cop finalitzin les
obres de les grans infraestructures
previstes a la zona. L’obertura d’un
passeig central en els terrenys que
s’alliberin amb el soterrament de les
vies; la remodelació de l’av. Carmen

Amaya; habitatges; dos aparcaments
subterranis, i la reserva d’espai per
a equipaments formen part de la
proposta municipal que serà motiu
de negociació amb la coordinadora.
“D’entrada” –afirma Villarejo– “hi ha
punts de coincidència i altres que
cal matisar i millorar”. # r . s .
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